
Slik kan du feire gudstjeneste hjemme 
 
Nedenfor finner du et enkelt oppsett for hvordan dere kan feire gudstjeneste i familien eller i 
småfellesskapet ditt. Kjenne deg fri til å droppe eller inkludere elementer. Her er et forslag 
som inkluderer fellessang, veksellesing (L = den som leder samlingen, A = alle de øvrige), 
andakt, bønn og nattverd. 
 
LOVSANG 
Her er noen forslag på sanger dere kan synge: 
Palmesøndag: Hosianna, syng for Jesus.  
Langfredag: Når jeg ser min kjære Frelser. 
1. påskedag: Deg være ære. 
 
LOVPRISNING, Salme 95 L  Kom, la oss juble for Herren, -  

hylle vår frelses klippe 
A La oss gå fram for ham med lovsang, -  

hylle ham med sang og spill! 
L  For Herren er en stor Gud, - 

     En stor konge over alle guder. 
A  Han har jordens dyp i sin hånd, - 

     Fjelltoppene tilhører ham. 
L  Havet er hans, han har skapt det, - 

     hendene hans har formet det faste landet. 
A  Kom, la oss knele og kaste oss ned, - 

     Bøye kne for Herren vår skaper! 
L For han er vår Gud, 
A vi er folket han gjeter, flokken i hans hånd. 
L Ville dere bare høre hans røst i dag! – 

     Gjør ikke hjertet hardt 
A som ved Meriba – 

     Som den dagen ved Massa i ørkenen, 
L da fedrene deres utfordret meg 

     og satte meg på prøve, - 
     enda de så hva jeg gjorde. 
 
BØNN OM TILGIVELSE L La oss bekjenne: 

A Gud, jeg bekjenner for deg at jeg ofte har syndet med 
tanker, ord, gjerninger og unnlatelser. 

 Tilgi meg for Jesu Kristi skyld. 
L Jesu, Guds Sønns, blod renser oss fra all synd. 
A Dette stoler jeg på, 
 og tar imot tilgivelsen for Jesu Kristi skyld. 

 
FORLATELSEN   L På Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld,  

tilsier jeg dere alle deres synders nådige forlatelse. 
 



TAKKEBØNN   A Gode Gud og Far, takk! 
 
LOVSANG 
Palmesøndag: Hosianna, Kongen toger inn. 
Langfredag: Verdig, verdig er Guds lam 
1. Påskedag: Dine hender er fulle av blomster. 
 
 
ANDAKT 
Bibeltekster: 
Palmesøndag: Matt 21:1-17 
Langfredag: Matt 27:31-60 
1.Påskedag: Joh 20:1-23 
 Her kan dere lese en Bibel-tekst, eller fra en andaktsbok, 

holde en kort tale, eller dere kan lytte til en tale på 
Podcast eller Youtube / Facebook:  
https://podtail.com/no/podcast/salem-kristiansand-
podcast/ 
https://www.youtube.com/channel/UCAJoC01JW2cSPo
L2BDH7DZQ 
https://www.facebook.com/salemkristiansand 

 
 
TROSBEKJENNELSEN  A Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige,  

himmelens og jordens skaper. 
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, 
som ble unnfanget ved Den hellige ånd, 
født av jomfru Maria, 
pint under Pontius Pilatus, 
korsfestet, død og begravet, 
for ned til dødsriket, 
stod opp fra de døde tredje dag, 
for opp til himmelen, 
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, 
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 
Jeg tror på Den hellige ånd, 
en hellig allmenn kirke, 
de hellige samfunn,  
syndenes forlatelse, 
legemes oppstandelse 
og det evige liv. 
Amen. 
 

LOVSANG 
Palmesøndag: Halleluja, opphøy Jesus! 
Langfredag: Takk at du tok mine byrder. Eller: Jeg har en venn som har gitt sitt liv. 
1. Påskedag: Å salige stund uten like. Eller: Han er oppstanden, halleluja! 



 
NATTVERD                               L I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et 

brød, 24 takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, 
som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 25 På 
samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: 
«Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang 
dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» 26 For 
hver gang dere spiser dette brødet og drikker av 
begeret, forkynner dere Herrens død helt til han 
kommer.  

 
(Lederen ber en bønn, eller andre i familien og gruppen 
ber korte bønner, der man takker Gud for det Jesus 
gjorde for oss på korset. Deretter sier lederen: ) 
 

L Begeret som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod.  
Brødet, som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp. 
Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle 
del i det ene brød. 
 
(Nå deler den som leder samlingen ut brødet og 
«vinen», mens han / hun sier: ) 

 
    L Dette er Kristi kropp, gitt for deg. 
     Dette er Kristi blod utøst for deg. 

 
(Når alle har fått nattverd, avslutter den som leder med 
disse ordene: ) 

 
TAKKEBØNN                             L Far i himmelen, vi takker deg for at vi er elsket av deg, 

og at du ved sin Sønn, Jesus Kristus, har forsonet oss 
med deg. Vi ber: La oss alltid få leve i din nærhet og 
hvile i din omsorg og kjærlighet. 

 
FORBØNN (Nå er det tid for å be for hverandre, for familie, naboer 

og venner. For landet vårt. For misjonærene etc.) 
 
VÅR FAR              A Vår Far i himmelen 
     La navnet ditt helliges 
     La rike ditt komme 
     La viljen din skje på jorden 

slik som i himmelen 
     Gi oss i dag vårt daglige brød, 
     og tilgi oss vår skyld, slik vi og tilgir våre skyldnere. 
     Og la oss ikke komme i fristelse,  

men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt og makten og æren i evighet. 



Amen. 
 
VELSIGNELSEN  L Herren velsigne deg og bevare deg. 
     Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
     Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. 
 
UTSENDELSEN   L Gå i fred. Hvil i nåden. Tjen Herren med glede! 
 


